
Izodom: Doradca Klienta w Dziale Realizacji
Zamówień i Obsługi Klienta

IZODOM 2000 POLSKA SP.Z O.O. poszukuje

Doradcy Klienta w Dziale Realizacji Zamówień i Obsługi Klienta

 

OBOWIĄZKI:

Kontakt z zagranicznym klientem indywidualnym i biznesowym na rynkach niemieckojęzycznych●

oraz polskim;
Budowanie sieci partnerskiej na rynku Niemieckim;●

Realizacja zamówień;●

Dbanie o relacje z klientami;●

Obsługa korespondencji i połączeń telefonicznych;●

Po okresie przeszkolenia: prowadzenie sprzedaży doradczej w zakresie dostaw materiałów do●

budowy domów energooszczędnych i pasywnych; 

OFERUJEMY:

Stabilne zatrudnienie w 27letniej firmie, u lidera technologicznego na rynku europejskim, umowa o●

pracę,
Szkolenia zawodowe z zakresu m.in. umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,●

organizacji pracy, zarządzania zadaniami i profesjonalnej obsługi Klientów biznesowych;
Stałe wsparcie merytoryczne ze strony zespołu i przełożonych;●

Możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej i doświadczeń zawodowych,●

Możliwość znacznego poszerzenia kompetencji●

Wyjazdy na targi i zagraniczne konferencje branżowe●

WYMAGANIA:

Do składania CV zapraszamy mieszkańców Zduńskiej Woli, Szadku, Łasku, Pabianic, Sieradza i
okolic,

Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (znajomość j. angielskiego i/lub francuskiego będzie
dodatkowym atutem).

Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów; ●

Umiejętność obsługi MS Office (Word, Excel, PowerPoint);●

Doskonała organizacja pracy;●



Komunikatywność; łatwość nawiązywania kontaktów i formułowania myśli ;●

Skrupulatność; samodzielność w działaniu; wielozadaniowość;●

Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;●

Zaangażowanie, energia i zapał do pracy;●

Wysoka kultura osobista oraz znajomość zasad savoir vivre;●

Mile widziane doświadczenie w pracy związanej z handlem w branży technicznej,●

Minimum 2letnie doświadczenie w pracy,

Mile widziane osoby z doświadczeniem z harcerstwa, organizacji pozarządowych, studenckich,
sportowych

PREZENTACJA FIRMY:

Izodom to polski producent i eksporter innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie
materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy budynków pasywnych i energooszczędnych,
eksportujący większość swojej produkcji, działający na ponad 30 rynkach zbytu od 27 lat, wyróżniany
i doceniany w Polsce i zagranicą. Firma posiada ponad 19000 budynków referencyjnych w 42krajach
świata. Unikalna, autorska technologia budowlana została nagrodzona m.in. przez ONZ, Komisje
Europejską, Ministerstwo Środowiska RP, posiada godło Teraz Polska, Zloty Medal na Targach
Budma, tytuł Najbardziej Innowacyjnej Firmy Województwa Łódzkiego i 60innych nagród i
wyróżnień. 

Zapraszamy na strony izodom.pl i pasywnedomy.eu

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
kariera@izodom.pl do dnia 30 stycznia 2018.

KONTAKT

Izodom 

E-mail: izodom@izodom.pl

WWW: www.pasywnedomy.eu

Tel: +48 43 825 37 60
Fax: + 48 43 823 23 68
Adres:
ul. Ceramiczna 2 A
98-220 Zduńska Wola
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